
  

Əsas məlumatlar Fənn  FIN 870 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi  
İxtisas  İqtisadiyyat və Menecment 
Proqram Magistr 
Semestr 2021/22-ci ilin yaz semetri 
Müəllim Ziya Alili;  ziya.alili@khazar.org; 
Otaq / Saat Otaq No 122 Bəşir Səfəroğlu, 18:30,  Çərşənbə 

Tələblər Maliyyə menecmenti və Korporativ Maliyyə 
Tələbələrin maliyyə menecmenti və korporativ maliyyə fənnlərinin 

elementlərini bilməsi onları üçün əhəmiyyətlidir. Xüsusilə, bazar 

infrastrukturu və Time Value of Money detallarını bilmək fənn üçün 

əvəzolunmazdır.  
Tədris dili Azərbaycan 
İcbari / Seçki İcbari 
Tədris materialı Təqdimatlar və əlavə yardımçı materiallar 

 Case təhlili/ Tapşırıqlar/Yoxlamalar X 
Mühazirə X 

  
Qiymətləndirmə 
meyarları 

Metod  Faiz (%) 
Aralıq İmtahanı  30 
Davamiyyət   5 
Aktivlik  5 
Quizlər  20 
Final İmtahanı  40 
Ümumi  100 

Fənnin məqsədi  Tələbələri maliyyə riskləri və onların idarə olunması metodları və alətləri 
ilə tanış etmək. 

 Maliyyə alətlərinin tətbiqi ilə maliyyə risklərinin idarə olunmasının 
praktiki biliklərinə yiyələndirmək. 

Fənnin təsviri Fənn MBA tələbləri üçün dizayn olunub. Fənn mövzuya qlobal maliyyə 
bazarlarının aspektindən yanaşsa da müvafiq hallarda yerli maliyyə bazarı 
barəsində də müzakirələr olunacaq.  

Fənnin 
yekununda 

Fənn nəticəsində tələbələr şirkətlərin (və müəyyən hallarda bankların) 
gündəlik fəaliyyəti zamanı rastlaşdığı maliyyə riskləri və onların idarə 

olunması barəsindəki metodlara yiyələnməlidirlər. 

Giriş quizi (qiymətləndirilmir) – tələbələrə özlərinin fənn ərzində lazım 
olacaq konseptual və texniki biliklər üzrə hazırlıq səviyyəsini ölçməyə imkan 

verəcək və onları zəif olduqları mövzuları təkrarlamağa sövq etmək üçün 

tətbiq olunur. 

Quizlər – Hər biri 10% olmaqla iki dəfə keçiriləcək və 3-5 açıq sualdan 
ibarət olacaq. Suallar hesablama tipli məsələlər də daxil ola bilər. Quizlər 

aralıq və yekun imtahanlarından 1 həftə əvvəl keçiriləcək və tələbələr üçün 

aralıq və ya yekun imtahanında sualların çətinlik dərəcəsini dəyərləndirmək 

üçün prototip rolunu oynayır. 
Davamiyyət – 5% Tələbələrin  dərslərdə iştirakına görə verilir.Ümumi dərsin 

25 faizini buraxmış tələbələr imtahanlara buraxılmır. 
Aktivlik – 5% - Tələbənin dərsdə aktiv fəaliyyəti, müzakirələrdə iştirak 
etməsi və sual verməsinə əsasən verilir. 
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Tarix Mövzu Mövzunun təsviri 

1 16 fevral 2022 
Fənnə Giriş 
Options -1 
Giriş quizi (qiymətləndirilmir) 

Fənn ilə tanışlıq 
Səhm bazarında qiymət riski və bu riskin opsionlarla 
idarə olunması 

2 23 fevral 2022 Options -2 
Səhm bazarında qiymət riski və bu riskin opsionlarla 
idarə olunması 

3 2 mart 2022 
Valyuta risklərinin idarə olunması 
(İO) 

Valyuta məzənnəsi dəyişməsinin yaratdığı risklər və bu 
risklərin idarə olunması 

4 9 mart 2022 Faiz Dərəcəsi Risklərinin İO 
Faiz dərəcəsinin dəyişməsinin yaratdığı risklər və bu 
risklərin idarə olunması 

5 16 mart 2022 Kredit Riskinin İO - 1 
Bankların verdiyi kreditlər üzrə kredit riskləri və bu 
risklərin idarə olunması 

6 30 mart 2022 
Kredit Riskinin İO - 2 
+ Quiz 1 (10%) 

Bankların verdiyi kreditlər üzrə kredit riskləri – 
toplam/ portfel yanaşma 
+ Quiz 1 (3-5 açıq sual) 

7 6 aprel 2022 Midterm  imtahanı (30%) 

8 13 aprel 2022 Əlaqəli mövzular 
Risklərinin hesablanması metodları 
Risklərin requlyator tərəfindən nəzərə alınması 

9 20 aprel 2022 Əməliyyat riski (1) Banklarda əməliyyat riski 

10 27 aprel 2022 Əməliyyat riski (2) Banklarda əməliyyat riskinin qarşısının alınması 

11 4 may 2022 Likvidlik riski 
Banklarda aktiv və passivlərin disbalansının yarada 
biləcəyi risklər və onların idarə olunması 

12 11 may 2022 Yeni yaranan maliyyə riskləri ESG elementləri 

13 18 may 2022 
Fəsadlar: Tarixə nəzər 
+ Quiz 2 (10%) 

Maliyyə risklərinin idarə olunmaması nəticəsində 
yaranan qlobal skandallar 
Quiz 2 (3-5 açıq sual) 

14 25 may 2022 Yekun imtahanına hazırlıq Təkrar (Quiz 2-in müzakirəsi) 

15  Yekun imtahanı (40%) 


